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چكیده
هاینظامجبرانخددمتنارساییگیریازرهیافتنهادیبهتحلیلمقالهحاضربابهره

هدایجبدرانشودکهنارساییپردازدواینپرسشمطرحمیدربخشدولتیایرانمی
ایدنمقالده نقطده خدمتدربخشدولتیایرانکدامند؟.برایپاسخبهاینپرسدش 

هایآرشیوی نهادهایرسمیعزیمترامطالعاتاکتشافیومبانینظری تحلیلداده
المللیقراردادهاست.ایدنومقرراتحاکمبراینحوزهومقایسهتجارببینوقوانین

هدادرایدنشدود.مندابددادهیفمیتعرییرگرایمتفسیطهپارادایتحقیقمقطعیدرح
ها وتحقیقعبارتازمشاهداتمیدانی)مصاحبه( اسناددولتی منابدتاریخی روزنامه

نیمدهسداختاریافتدهوعمیدقوهدایهشازمصداحبههااست.دراینپژوسایررسانه
شناسینهادهایرسمیحاکمبدرآرشیویاستفادهشدهاست.آسیبهایمطالعهداده

گیریازتحلیلتمهابابهرهاینحوزهازطریقمصاحبهباخبرگاناجراییوتحلیلآن
ییگلولدهبرفدصورتپذیرفتهاست.جهتانتخابهدفمندخبرگانازطرحنمونهگیر

دهدکهنظامجبرانخدمتدرایرانعدووهاستفادهکردیم.نتایجاینتحقیقنشانمی
اینظیدرنظدامبدرد متداثرازعوامدلزمیندهبراینكهازمشكوتسداختاریرندجمدی

 تعدددمراجددیسدتگیتعملكدرد نظدامشایریریزی نظاممالیاتی نظداممددبودجه
گیریدرکشور ضعفدرشفافیتونظارت تفسیرپذیربودنقوانینومقررات تصمیم
هایجبرانخدمتدربخشدولتیایران وضعفدرساختارهایقوارهدرنظامتنوعبی

تخصصینظاماداریدردولتومجلس است.
–نهادهایرسمی–نظامجبرانخدمت-هایجبرانخدمتنارسایی :واژگانکلیدی
لتمیتحل-قانونمدیریتخدماتکشوری–ایعواملزمینه

                                                      
دانشدجویدکتدریمددیریتدولتدیواحددعلدوموتحقیقداتتهدران دانشدگاهآزاداسدومیومددرسمرکددز *

هایمجلسشورایاسومیپژوهش

دانشگاهعومهطباطبایی**استادمدیریتدولتی

***استادواحدعلوموتحقیقاتتهران دانشگاهآزاداسومی
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مقدمه

زمیندهالزمرابدرایهاسدتکدهسازمانیدیکوکلیحوزهاستراتژنظامجبرانخدمت

کسدازمانیلبدهاهددافاسدتراتژیننیکارکنانوهمچنیانکار نگهداریجذبمتقاض

چدونعددالتوهمییهدادبراساسمؤلفهینظامبااین(.1195پور د)عباسکنیمفراهم

سدازمان یشدغل تدوانمدالیهدایژگیطکار ویطمحیدرپرداخت شرایریپذانعطاف

زهدرکارکنانبنداشددهباشدد.نظدامیجادانگیوایمندتیشتورضاینحداقلمعیتام

شدادهوحممكناسدتباعدششدودکارکندانتدوشخدودراکداهیرعادالنهوناصحیغ

(.1169ن یدجوادیند.)سیدرآیگریتسازماندیابهعضویباشندویگریدنبالکاردبه

ازیعیهایدولت گسترهوسددرایرانبخشعمومیبهجهتحجموظایفوفعالیت

خوداختصاصدادهاستوبخشقابلتوجهیازنیرویکدارکشدوردررانرابهیاقتصادا

باشند.درهمینحالسدهمقابدلتدوجهیازاعتبداراتعمدومیمیبخشعمومیشاغل

شدود.براسداسگدزارشمرکدزکشوربرایپرداختحقدو کارکنداندولدتصدرفمدی

(دولت اعتباریمعدادلیكصددوپنجداهو1؛1126هایمجلسشورایاسومی)پژوهش

بدرای1129درصدداعتبداراتعمدومی(درسدال40اردتومدان)حددودیلیهفتهزارم

درنظرگرفتدهاسدتکدهبدهایدنرقدمییاجرایهاندستگاهیشاغلیپرسنلیهانهیهز

هایدولتیهاوبیمهها بانکبایستیاعتباراتمربوطبهحقو ومزایایکارکنانشرکت

رانیزاضافهکرد.اینامرحكایتازآنداردکهسدهمقابدلتدوجهیازبودجدهعمدومی

شود.علیرغماینموضوعبازهمدولدتنتوانسدتهاسدتکشورمیصرفادارهنظاماداری

معیشتکارکنانخودراتامینکند هرچنددربسیاریازمواردشاهدتوزیددنامناسدب

هایاجراییدرزمینهاعتباراتمربوطبهجبدرانخددمتواعتباراتعمومیبیندستگاه

ختلفیبراینامدرمترتدباسدت.آمیزهستیمکهدالیلمهایتبعیضدرنتیجهپرداخت

درهمینحالضعفدرقوانینعمومیکشورنیزدرتشدیداینوضعیتتاثیرگذاربدوده

است.قانونمدیریتخدماتکشوریبهعندوانقدانونمدادردرزمیندهجبدرانخددمت

هدایبرد.اینامردرکنارضدعفدرسدایرنظدامهایساختاریرنجمیکارکنانازضعف

یسببشدهاستکهپسازگذشتدوازدهسالازاجرایاینقدانونبسدیاریازپیرامون

هایاجراییکشورازدامنهشمولاینقانونخارجشوند.نتیجهآنكهایدنقدانوندستگاه

بهسندیناکارآمددرحوزهجبرانخدمتکارکناندربخشدولتیتبدیلشدهاسدتو
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رقابتبرایخروجازدامنهشدمولایدنقدانونهایاجراییدردرحالحاضرنیزدستگاه

(.چنینوضدعیتیدرکندارضدعفدرسدازوکارهای1124قراردارند)مالكیوهمكاران 

هایبووجهدربخشعمومیکشوررافدراهمشفافیتونظارتدرکشورامكانپرداخت

دبدداودرعدینحدالمددیریتمندابدانسدانیدربخدشدولتدیایدرانرادراک درمدوار

هایجدیدرزمینهجذب نگهداری وایجادتعلقوتعهدسازمانیمواجدهکدردهچالش

المللدی وبررسدیگیریازتجدارببدیننپژوهشازطریقشناختنظری بهرهیاست.ا

هایجبراننهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبرجبرانخدمتبهتبییننارسایی

پردازدتدابتوانددایمیزاوزمینهردوسطحعواملدرونخدمتدربخشدولتیایراند

مبناییبرایطراحیمدلجبرانخدمتدرایرانقرارگیرد.

ادبیاتپژوهش

عدالتوتساویدرجبرانخدمتکارکنان

یبدرایاریدبدهعندوانمعوهایجبرانخدمتاسدتاینظامازجملهاصولپایهعدالت

اسدتفادهمدوردسدازمانکارکنانیتمامبرعملكردبهیوپرداختمبتنپاداشصیتخص

دیرابایاهیوعدالترویعیمعدالتتوزیمفاهکنظامجبرانخدمت یدر.ردیگیمقرار

مدوردتوجدهقدرارداد.هایجبدرانخددمتاصوحاتمربوطبهنظامدرهنگامتوسعهو

یمبنداشپرداخدتبدریعملكردوافزایابیارزیهابودنروشبرعادالنهیاهیعدالترو

هدایافتیددرشیوافزاهایبندبرعادالنهبودنرتبهیعی.عدالتتوزدداردیتاکیستگیشا

(1229)قاتهنمدانیتحقجی(.نتا9002 نزی)پا.متمرکزاستکارانجامشدهمقابلدر

درسازمانبهپدنجازعادالنهبودننظامجبرانخدمتکارکنانادراكدهدکهینشانم

دبهاطدوعکارکندانیهابافشود پاداشیدبهوضوحتعری:عملكردباداردیعاملبستگ

دوجدودیدبهبودعملكدردبادمتناسبباعملكردمطلوبباشد فرصتیبرسند پاداشبا

تسدازمانقدراریریدمدیهموارهموردتأکدینپاداشوعملكردبایداشتهباشدورابطهب

.داشتهباشد

هایمبتنیبرعملكردپرداخت

روبدهیهاازچالشیهابراساسعملكردناشپرداختاییقیتشویهابهپرداختلیتما
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یهداهدادرسدازمانگوندهپرداخدتنیاتیدرجاتموفقنكهیابااست.دیرشدرقابتشد

کننددیمدفدایکارکندانازشیددرانگیمهماریآنهانقشبسیمختلفمتفاوتاست ول

ختدهکنددیبرانگیادکارکنانرابهگونهیکنظامجبرانخدمتبای.(1197)خلیلنژاد 

 اهددافنظدامپرداخدتبدرینمنافدسازمانرفتارکنند.بهطورکلیتامیکهدرراستا

تدرسدازمان؛یمطرحنمود:افرادرابهعضویتواندرسهدستهکلیعملكردرامیمبنا

 بکندد)کداسیدازحداک رمهارتوماندندرسدازمانترغیریگتبابهرهیانجامفعال

یمعرفدیدهدتوشبدرایهایانجامشدهدراینزمینهنشانمپژوهشی(.بررس9009

ازیوبدهبرخد1220و1290یهدابهدههیبرعملكرددربخشعمومیپرداختمبتن

( کاردوندا9004)یسدعهاقتصدادوتویگردد)سازمانهمكداریبرمOECDیکشورها

دهددرکشدورهایمختلدفیحاصلازمطالعاتانجامشدهنشانمیهاافتهی((.9006)

نیهداییوجدوددارد.همچندبدرعملكدردتفداوتیدرزمینهاجراینظامپرداختمبتند

بدرعملكدرددریزهاستفادهازنظدامپرداخدتمبتندیندارندکهانگیتازایهاحكاافتهی

تحددتعنددوانیدرگزارشددیمختلددفمتفدداوتبددودهاسددت.بانددکجهددانیکشددورها

 اینگوندهگذاردرحالی(درکشورها9015«)پرداختوعملكرددولتیریپذانعطاف»

توانددیپرداخدتمدیریپذقانعطافیازطریمالیهاکندکهارائهمشو گیریمینتیجه

وتوسدعهیبهبدوددهدد.سدازمانهمكداریدولتیهایکراسعملكردکارکنانرادربورو

یبدرعملكدردبدرایپرداخدتمبتندیهدایمشدخط»تحتعنوانیدرگزارشیاقتصاد

ییونددهایپOECDعضدویدهددوسومکشورهای(نشانم9004)یندولتیمستخدم

اند.برقرارکردهیعملكردوپرداختدرخدماتکشوریابیانارزیرام

آنیکنترلیوسازوکارهایاسیرانارشدومقاماتسیبهمدپرداخت

رانیمطالعاتانجامشدهنشانازآنداردکهموضوعجبرانخدمتمقاماتومدیبررس

رخاندهیتگدرهخدوردهاسدت)دبیبامباحشمربوطبهحوزهنظارتوشفافییارشداجرا

؛قدانون9002قبرسیارراجبی؛قانوننظارتغ9012یانبخشعمومیأتکارفرمایه

تیلنددازشدفافیوزی؛گدزارشدولدتن9017یلتدونیتپرداختبخدشعمدومیشفاف

دهدددراک درینحدوزهنشدانمدیدایهداجپژوهشی(.نتا9017رانارشدیپرداختمد

ومقاماتارشدبدهطدر ییرانارشداجرایحقو مدیبرایکنترلیکشورهاسازوکارها
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رانیدوتوجهبودهاست.درحوزهپرداخدتمددیختلفموردتأکلمیمختلفوبنابهدال

یاتحدوزهجبدرانخددمتدربخدشعمدومیدومقاماتعالیرتبهدرادبییارشداجرا

میتنظد»(وتحدتعندوان9016)یکهارائهشدهاستتوسطبرانینپژوهشیترمهم

باشد.ایدنیم«اروپاهیدراتحادیدولتمهیونیرانارشددربخشدولتیمدیهاپرداخت

هایدولتدیونیمدهدولتدیدرهایحاکمبربخشمشیاقداماتوخطیمطالعهبهبررس

هدایمیاناعضایاتحادیهاروپادرزمینهتنظیمحقو مقاماتاجراییردهباال بینسال

پردازد.دراینتحقیقمفاهیمسیاسی مدیریتی قانونیواجتمداعیمی9017تا9009

هایتنظیمیدرهشتکشورمنتخباتحادیهاروپایعنیهلند بلژیدک فرانسده استسی

آلمان ایتالیا لهستان سوئدوبریتانیایکبیرموردموحظدهقدرارگرفتدهاسدت.ازایدن

هداوهدا موضدوعها ساختارحقدو ارزیابیتغییراتبینکشوریبرحسبمیزانپاداش

هداییازخت مقرراتمیزانحقو وتعیینحدودگروهموحظاتدرخصوصمیزانپردا

نحوزهنشدانیایهامقاماتکهدرمعرضتنظیمهستندنشاندادهشدهاست.پژوهش

ومقاماتییرانارشداجرایحقو مدیبرایکنترلیدهددراک رکشورهاسازوکارهایم

بودهاست.دوتوجهیلمختلفموردتأکیارشدبهطر مختلفوبنابهدال

شفافیتونظارت

تدریشودکدهبددونشدفافیگفتهمیتبخشعمومیریاتمربوطبهاصوحمدیدرادب

ویورشبهدرهیمعطوفبدهافدزایونظارتینیتقنی راهكارهایبخشعمومیروابطمال

سداختار جدهبدرایدنفدرضاسدتکدهیننتیدسدتند.ایکاهشفساد چنددانکارآمددن

مناسدبیامقرراتییقانونیها باالخرهراهكاراحتمالیافتیشدریافزاکمستعدیبروکرات

درصدورتوجدودیطشفاف حتیداخواهدکردوبرعكسدرمحیاستفادهراپسوءیبرا

کداهشیاستفاده احتمالاضافهبرداشدتازمندابدعمدومسوءیبرایبسترمساعدقانون

4شازیر حدداقلبدیدههاخی(.ط9019 ؛مرگل9009 داخواهدکرد.)برتوكیپ

تشدهاسدتیاتقویجادیایبخشعمومیتمالیمعطوفبهشفافیانهادجهانیحرکت

 (PEFA)یعمدوممخدارجیمدالیریپدذتیتوانبدهمسدلولیننهادهامیکهازجملها

یاجتمداعیریپدذتیمسدلولیبدرایجهانمشارکت ((OGPشفافیهادولتمشارکت

(GPSA) یمالتیشفافیبرایجهانحرکت(GIFT) تیشدفافیبدرایجهدانحرکدت
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یبدازباندکجهدانیهداوطرحبودجه(BTAP)مشارکتویریپذتیمسلول یابودجه

(WBIOG)تیشفافیوسازوکارهایرونیدرکنارنظارتب.(1124بار کرد)آتشاشاره

 سدازوکارهاویبهعوامدلبخدشعمدومیپرداختمالیهادادهیبرانتشارعمومیمتك

هداتوسدعهدادهشددهاسدت.ازنپرداخدتیبرایتنظارتدرونیتقویزبراینییهانظام

هداافدتینسازوکارها حرکتبهسمتحسابواحدخزانهدرانجامدرینایجملهمهمتر

یهعمدومیدتمالیریکارآمددمددی ساختارهایاست.بهطورکلیعمومیهاوپرداخت

(PFM)یعمومیتمالیریمدیاطوعاتیهاعموماًبربسترسامانه(PFMIS)بهروزو

اتبدرمجمدوعیرند.درکنارحسابواحدخزانه حرکتبهسمتمالیگیکارآمدشكلم

بدهشدماریعوامدلبخدشعمدومیهایافتیدریسازشفافیزازجملهابزارهایدرآمدن

 تمامانواعدرآمدازمنشاءاتازمجموعدرآمدیبراخذمالیمبتنیاتیرود.نظاممالیم

یفسدادهایب امكدانبدروزبرخدیدنترتیردوبهایگیرنظرمیرازیوخصوصیعموم

ازیرمتعدارف)ناشدیدغیرهایازمسدیتعوامدلفعدالدربخدشعمدومیازفعالیناش

 حرکدتیدربخشعمومتیکنندهازاصلتعارضمنافددرفعالی تخطیاطوعاتدرون

کند.یدامیوبالعكس(کاهشپیبهخصوصیازبخشعموم

مؤثربرنظامجبرانخدمتیانهیعواملزم

 یاسدیسددیقانونایشاملفرهنگ نظام(چهارعاملزمینه1194صرافوآراسته)

لعداتمطا.داننددرابرنظامجبرانخدمتمدوثرمدییاقتصادونظامیهانسانیسرما

اییادشدهدرباال عواملمتعدددیگرینظیدردهدعووهبرعواملزمینهدیگرنشانمی

هدایریزی مددیریتعملكدرد قانونگدذارینیدزبدرنظدامستانی بودجهمالیاتهاینظام

(.1124هدایمجلدسشدورایاسدومی جبرانخدمتموثرند)گزارشمرکدزپدژوهش

ایکهتحدتعندوانرمطالعه(د9010)یعبدالحمیدوباراد

ایدرحوزهجبدرانخددمتدرانجامدادهاندبهنقشعواملزمینه

دارندکهعواملینظیرضعفدرشفافیتونظارت عددمپردازندوبیانمیکشورمصرمی

انتشارعمومیاطوعاتحقو  فسداداداری وفقدداننظداممددیریتعملكدرددرکندار

نوعنظامپرداختدربخدش50زضعفدرنظامقانونگذاریاینکشورسببشدهبیشا

دولتیوجودداشتهباشدکهازجملهدالیلاصلیمشكوتحاکمبرپرداخدتدربخدش
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دولتیاینکشوراست.
نداردکهنظامجبرانیتازاینهموضوعدرداخلوخارجازکشورحكایشیپیبررس

یفراواندیتمطالعدایهدایاستکهبداخههداوکاسدتیاحوزهیخدمتدربخشعموم

هایخارجیوداخلی وضعیتجبرانخدمتدرایدرانروبروست.ازآنجاکهدرپژوهش

وچگونگیبهبودآنمغفولماندهاستاینپژوهشبدارویكدردیاکتشدافیودرقالدب

رهیافتنهادیبهتبیینچراییوچیستیمشكوتحاکمبرجبدرانخددمتدربخدش

پردازد.ایمیرونینظاموعواملزمینهدولتیایراندردوسطحعواملد

هایپژوهشپرسش

هدایجبدرانخددمتکارکنداندرلنارسداییینوتحلییتب»باتوجهبههدفپژوهش که

هدایجبدراننارسدایی»پرسشمحوریپژوهشایناسدتکدهاست «بخشدولتیایران

برایایدنسدلوال یافتنپاسخیمناسب«.خدمتکارکناندربخشدولتیایرانکدامند؟

هدایهااستکهبرایناساس پرسدشهایفرعیوپاسخگوییبهآننیازمندطرحپرسش

اند:الف(نهادهایرسدمیجبدرانخددمتدرایدرانکدامندد؟ب(فرعیذیلطراحیشده

قوانینومقرراتحاکمبرنظامجبرانخدمتدربخشدولتدیایدرانکدامندد؟ج(اصدول

د(نظدامجبدران؟الملدیکدامنددبخشدولتیبراساستجارببدینعامجبرانخدمتدر

خدمتدربخشدولتیایرانباچهمشدكوتفندیومحتدواییمواجدهاسدت؟ه(عوامدل

ایتاثیرگذاربرجبرانخدمتدربخشدولتیایرانکدامند؟اینپژوهشبرآنستكهزمینه

متدربخشدولتدیایدرانراازدوهایجبرانخدها نارساییازطریقپاسخبهاینپرسش

ایمشخصکند.هایزمینههایدرونیومولفهمنظرمولفه

 تحقیقروش

مقالهحاضردرچارچوبرهیافتنهادیتنظیمشدهاست.بدرایدنمبندانقطدهعزیمدت

دهدد.رهیافدتهاوترتیباتناشیازآنهداقدرارمدیخودرامطالعهنهادها قوانینورویه

تداریخیاسدتفاده–ایرسمیومقایسه–نهادی قانونی–هایتوصیفیازروشنهادی

 یرسدمیلنهادهدایفوتحلیاول توصیژگیاتوجهبهو(.ب94 1195کند)رودسمی

شناختوضدموجودنظامینامربرایدهد.امیلینتحقیقراتشكیازایابخشعمده
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آنضدرورتدارد.انتخدابهدفمنددیهدابیرانوآسدیایجبرانخدمتدربخشدولت

یایددحقددو ومزانددهیدرزمینظددارتیانونهادهددایددمتولیهدداازگددزارشییهددانموندده

یدیواجرایازکارشناسانوخبرگداندانشدگاهیومصاحبهباشمارییاجرایهادستگاه

هداینهونقاطقوتوضدعفنظدامینزمیدراییاجرایهاعملكرددستگاهیبررسیبرا

 یرسدم–یقدانونیژگدیصورتگرفتهاست.درچارچوبوییمربوطبااستداللاستقرا

فعدالدریمدتشدناختنهادهداینقطهعزینظاماداریکلیهاتاسیوسیقانوناساس

دبدرقدانونیدنومقرراتحاکمبرجبرانخددمتبداتاکیردوقوانیگینحوزهقرارمیا

شدود.یمینهجبرانخدمتبررسیبهعنوانقانونمادر درزمیتخدماتکشوریریمد

نتحقیدقشددهیایبرایاستکهموجباتخاذروشنهادینمحوریمهمتریژگینویا

لیجبرانخدمتکارکنانوتحلیهاییلنارسایدرتحلیخیتار–تطبیقییژگیاست.و

یخیتداریهداشدهیبهریخیتاریژگیشود.البتهویمنعكسمیالمللنیتطبیقیتجاربب

بهمنابدوینتحقیق درحددسترسیشودودراینظامپرداختمحدودمیهایینارسا

لتطبیقی کدههددفاسدتخراجاصدولیندارد.درچارچوبتحلیمستنداتنمودچندان

هشدتیسهجبرانخدمتکارکنداندرسدطحملدیعامنظامجبرانخدمتاستبهمقا

نیدتجداربایپردازیم.بررسدیمیششوجهیاسهیلمقایکشوربااستفادهازمدلتحل

ردتادرصورتیگیانآنهاصورتمیمیركاحتمالمشتیهاهیشناخترویکشورهابرا

رانازآنهدایدایهایجبرانخددمتدربخدشدولتدتکاربرد برایتبییننارسایییقابل

بدهیملدیهامتفاوتدولتیهاازپاسخیتداردآگاهینجااهمیاستفادهشود.آنچهدرا

کندد)رز یراهممدرافدیآموزودرسیریادگیمسائلمشابهومشتركاستکهفرصت

هاانتخابوبااسدتفادهازبهآنیمنتخببراساسدسترسی(؛لذاتجاربکشورها1120

لیدگدردد.تحلشودواصولعامجبرانخدمتازآناستخراجمییسهمیمدلباهممقا

گدذاردمگدردرهدانمدیکدردنمولفدهیداردواساسرابرکمیریتطبیقیماهیتتفس

تیسدنخییگراوهباضوابطاثباتینشیهاکمیاست.گرچهایمقایسهمواردیکهمبنا

سازگاراست.یكردنهادیرویفیکیریگندارداماباجهت

از.شدودیفمدیدتعرییهنهادگرایونظرییرگرایمتفسیطهپارادایرودرحشیپژوهشپ

مندابد.اسدتداشدتهییجپژوهشسهمبسزایلنتایدرتحلمحققاینروادراكوشناخت

عبدارتازمصداحبه مشداهداتمیددانیواسدناد مندابدتداریخی تحقیدقهادراینداده
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کمیبدهطدورهایدادهکیفیراباهایدادههااست.بهاینمعناکههاوسایررسانهروزنامه

استونهادهایرسدمیوقدوانینوتحقیقازبعدزمانمقطعی.کندهمزمانترکیبمی

اندد.بدرایدرصورتیکههنوزبراینحوزهحاکمباشندموردمطالعدهقدرارگرفتدهمقررات

شناسینهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبرجبرانخددمتعمددتاممددیرانآسیب

هایمتولیوخبرگداناجرایدیبدهعندوانمصداحبهشدوندهانتخدابعالیومیانیدستگاه

کدههادردستورکارقرارگرفتانتخابهدفمندنمونه یینهادگرارویكردبراساساند.شده

مناسدبویبدردارنموندهیبدرا(یگلولهبرفدای)زنجیرهیریگنمنظورطرحنمونهیبههم

تحلیلنتایجمصاحبهبداخبرگدانازطریدقانتخابشد.یهدفمندازجامعههدفپژوهش

هدادرمدوردنكتهمهمیدردادهمضمونبیانگرتحلیلمضمونیاتمصورتپذیرفتهاست.

هارانشدانایازدادههایپژوهشاستوتاحدودیمعنیومفهومالگویمجموعهپرسش

هایتحلیلدیماننددتحلیدلگفتمدان دهد.تحلیلمضمونهمانندبرخیدیگرازروشمی

هدایروشتحلیلپدیدارشناسیتفسیریونظریهدادهبنیاد درپیتشدریحالگوهدایداده

بنیداد)کدهکیفیاست.بااینتفاوتکهتحلیلمضمونبهطورکاملبهاصولنظریهداده

مستلزمتحلیلبهمنظوررسیدنبهنظریهاست(وهمهمراحلآنپایبنددنیسدت.تحلیدل

بنیادبهیکچارچوبنظریوابستهنیستکدهازقبدلوجدودمضمونبرخوفنظریهداده

هاینظریمتفاوتیاستفادهکرد)البتدهندهدرتواندرچارچوبآنمیداشتهباشدولذااز

توانازآنبدرایکارهدایمختلدفبهدرهگرفدت)عابددیها(وهمچنینمیهمهچارچوب

(.ازآنجاکدهتحلیدلمضدمون تحلیدلکیفدی1120زاده خی شیهی فقیمیجعفری تسل

هایمناسبوموردنیازچقدراسدتهاست پاسخروشنوسریعیدرمورداینكهمقدارداد

کهبروجودمضمونیااطو آنداللتنمایدوجودندارد.بندابراینقضداوتپژوهشدگردر

هدایآوریدادهبرایجمدد(.99 9007 رابطهبامضمونضروریاست)براونوکورك

درادامددهافتددهویازابددزارمصدداحبه)درابتددداسدداختارنمددوردنیددازبددرایتحلیددلنهددادی

برایاینمنظوربهطورهدفمنددهنفرازمتخصصان.شدهاستاستفادهافته(یساختمهین

حوزهمنابدانسانیوجبرانخدمتوکارشناسانومدیرانارشددولتیشاغلدرنهادهدای

سدالتجربدهکداریبودنددو90رسمیحاکمبرجبرانخدمتکارکنانکهدارایحداقل

راواجدمرتبهخبرگیدانستانتخابشددند.مشخصداتخبرگدانبدهشدرحتوانآنانمی

باشد.می1جدول



1129تابستان 45 شمارهچهاردهمسال| فصلناهم علوم مدرییت اریان|10

 

.مشخصاتخبرگانموردمصاحبه1جدول

سمتاعضاینمونهتحصیوتسنتجربه

9956
فو لیسانس
حسابداری

ییداراواقتصاداموروزارتخزانهکلریمد

9052
دکتریوعضوهیات

علمی
یحسابرسرئیسهیاتعاملسازمانمدیرعاملو

لیسانسفو 9949
محاسباتوانیدزیربناییواقتصادیامورحسابرسیوفنیمعاون

کشور
کشورکلیبازرسرئیسسازمانرتبهقاضیعالی5060

9674
لیسانسمدیریتفو 

استراتژیک
ویادارسازمانپرداختیهانظامومشاغلتیریمدامورسیرئ

کشوریاستخدام

5060
دکتریمدیریت

دولتی
معاونپارلمانیومنابدانسانیوقتسازماناداریواستخدامیو

عضوشورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانی
اداریعدالتدیوانمنابدمدیریتوتوسعهاموردرقضاییمعاوندکتریحقو 9641

1475
لیسانساقتصادفو 

نظری
ومشاوررئیسسازمانبرنامهاسبقدفتراموراقتصادکونمدیرکل

وبودجهکلکشور
بودجهکشوروبرنامهسازمانعالیآموزشامورمدیرکلدکتریاقتصاد1479

1460
دکتریمدیریت

دولتی
هایپرداختوساختاروتشكیوتسازماناداریمدیرکلوقتنظام

واستخدامیکشور

هاتفسیر/تحلیلدادهگردآوریو

هابداایدنفرایندکدگذاریتاتحققکفایتنظریادامهیافتوحدتوقفانجاممصاحبه

نكتهکلیدیباکددهاینشدانگرطدی929معیارمشخصشد.بهاینترتیبدرمجموع

مصاحبهاستخراجشد.درگامبعدی ایننكداتکلیددیدرقالدبمفداهیمانتزاعدی10

دندودرادامهمضامینپایهومضامینسازماندهندهپدژوهشازطریدقسازیشمفهوم

هابدینیدکتداند.طولمدتهریکازمصاحبهدهیمیانآنهاپدیدآمدتبیینوارتباط

دوساعتمتغیدربدودکدهبداموافقدتمصداحبهشدوندگانضدبطوبوفاصدلهازسدوی

یدد.نخسدتینمرحلدهدرفراینددگرپیادهشدهوفرایندتحلیلآنهداشدروعگردپژوهش

هانیز کدگذاریبازاستکهطدیآن کددهایاولیدهازبطدننكداتکدگذاریمصاحبه

ترهسدتندتروانتزاعیهایمفاهیمکهکلیاستخراجشدند.اینکدهادردادهذیلطبقه

تحتترهایکلیاند.هرچندمفهومنزدیکبههمنیزدرادامهذیلگروهبندیشدهدسته

اندکهدرنهایتمضامینسازماندهندهپدژوهشرابندیشدهعنوانمضامینپایهطبقه

هابدهها گردآوریوتحلیلدادهاند.بهمنظورافزایشپایاییواعتباریافتهبهوجودآورده
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صورتهمزمانصورتپذیرفتهاست.بهاینترتیبمفداهیمتحلیدلنهادهداوقدوانینو

اینمونده9کداولیههستند.جددول140ربخشدولتیایرانمبتنیبرمقرراتحاکمب

دهد.هارانشانمیازاستخراجکدهایاولیهازمصاحبه

هاایازاستخراجکدهایاولیهازمصاحبه.نمونه2جدول

کدهایاولیهنكاتکلیدیردیف

PA93 یکننددهبدربودجدهومجدامدعمدومبرهمزدنساختارنظدارت
درسازمانبرنامهوبودجهکشوریدولتیهابنگاه

حددذفمعاونددتنظددارتسددازمان
برنامهوبودجه

PA112هایاجراییازدامنهشمولقانونمدیریتخددماتخروجدستگاه
کشوری

ضعفدرنظامقانونگذاری

PA118 هدددایتندددوعبووجدددهدرنظدددامهایبخشعمومیوجودتبعیضدرپرداخت
پرداخت



مفهوممنحصدر49اندکهشاملمفهوماختصاصیافته110اینتعدادکداولیهدرمجموعبه

اند.برهمیناساسهریکازمضامینپایهنیزخودازیکیاچندمفهومتشدكیلبهفردشده

هایجبدرانخددمتدربخدشدولتدیازمنظدرشدندکهآنمفاهیمدرواقدبیانگرنارسایی

باشدند.بدرایدناسداستمدامیوانینومقرراتحاکمبربخشدولتیمینهادهایرسمیوق

انددکدهبداحدذفمدواردمضامینپایهاشارهداشته64گذاریشده بهکداولیهعومت929

عامدل7مضدمونشدامل19مضمونپایهحاصلودرنهایدتایدنمضدامیندر59مشابه 

.درسدازماندهیمضدامیننهدایی اصدولعداماندایسازماندهیشدهعاملزمینه7زاودرون

اند.المللینیزمورداستفادهقرارگرفتهایتجارببینمستخرجازمدلتحلیلمقایسه

دهندهازمضامینپایهایازاستخراجمضامینسازمان.نمونه3جدول

مضامینپایهمضامینسازمانیافتهردیف

عدالتدرپرداخت1
«زاعاملدرون»

خارجازنظامپرداخت یقانونیمجوزها
ایپرداختحقو ومزایبرایاختصاصیاستفادهازدرآمدها

هایپرداختتنوعنظام

شفافیتمالی9
«ایعاملزمینه»

انتشارعمومیاطوعاتحقو 
حسابواحدخزانه

درآمدیهامنشاءیمالیاتازمجموعتمام
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تحلیلنهادی

نهادهایرسمیوقوانینومقرراتحاکمبدرجبدرانخددمتدراینبخشبهشناسایی

پردازد.بخشدولتیایرانمی

جبرانخدمتیمتولیتیحاکمینهادهاییشناسا

یاسدیهدادرنظدامستیهداومسدلولکننددهنقدشنیدینسندتعیمهمتریقانوناساس

اراتیدفواختیوظدایمحددودهکلدیراناست.اصولقدانوناساسدیایاسومیجمهور

کندد.بدهموجدبقدانونیممدیراترسدیحكومتینهادهایسهگانهوبرخیقوایقانون

 سدازمانیواسدتخدامیادار سدازمانیاسدومیبرعهدهمجلسشورایفیوظایاساس

صمصلحتنظام سدازمانیوانمحاسبات مجمدتشخیران دیاتوزیبرنامهوبودجه ه

ازانحداءچدهازبعددینهادهشدهکدهبدهنحدویداروانعدالتایکلکشورودیبازرس

کارکنداندریایدبدهحقدو ومزایندیوتقنیوچهازبعدنظارتیگذارومقررهییاجرا

161 119 197 110 61 44 45ابد)ندک.اصدولییرانارتباطمیدرایبخشدولت

(.165و

نحدوزهرایایمتولیهاسازمانیدرسطحفروترینعادی قوانیپسازقانوناساس

بدریفیوظدا1197مصدوبیتخددماتکشدوریریکنند.بهموجبقانونمدینمییتع

یحقو ودستمزد شدورایران شورایاتوزیکشور هیواستخدامیعهدهسازمانادار

نهادهشدهاسدت)ندک.یاداریعالینشورای وهمچنیهانسانیتوسرمایریتوسعهمد

لسدازمانی(.قانونتشدك117و115 90 66 67 65تا61 61 60 79تا75مواد

وامددوریقددانونیراموظددفبددهبازرسددیسددازمانحسابرسدد1179مصددوبیحسابرسدد

ادیربنیهانظردستگاهیهاوساوبانکیدولتیهاموسساتوشرکتیساالنهیحسابرس

نبهموجدبیمادهواحده(.همچن9تبصرهدو...کردهاست)نک.یادشهیمستضعفان بن

یزازجملدهنهادهدایدهداندانشدگاهیاتامندایتوسعه هیهابرنامهیقانوناحكامدائم

(.درمدوردآندسدتهاز1باشدند)ندک.مدادهیمرتبطباحوزهجبرانخدمتکارکنانمد

اندرآندیاند مجمدعمدومشدهیمست نینعمومیکهازشمولقوانیدولتیهاشرکت

(قدانونرفددمواندد4باشند.)نک.ماده)یمیاراتقانونیاختیاداراینهحقو ومزایزم

توسدعه(.یهدابرنامدهی(قانوناحكامدائمد41وماده)1125ر...مصوبیپذدرقابتیتول
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ویلوزارتامدوراقتصدادیبهموجبقانونتشكییوداراینوزارتاموراقتصادیهمچن

نیوهمچندهایاقتصادیومدالیکشدورتنظیمسیاستنهیدرزم1141مصوبییدارا

اعمازاعتباراتجاریوعمرانیورداختاعتباراتمصوببودجهکلکشوروپتخصیص

اجرائدی ازهدایدسدتگاهسایروموسساتوهاوزارتخانهبانكیهایحساببهاختصاصی

رانارتبداطیددرایکارکنداندربخدشدولتدیایدباحقو ومزاطریقخزانهکلکشور

یدرجبرانخدمتکارکناندارایکبهنحویمذکورهری(.نهادها1ابد.)نک مادهییم

نهادهایرسمیحاکمبرجبرانخدمتکارکنداندر1تهستند.نمودارینقشومسلول

بخشدولتیایرانرابهتصویرکشیدهاست.

  رانیا یدولت بخش در خدمت جبران بر حاكم یرسم ینهادها موجود وضع. 1 نمودار

 (تدوین از نویسندگان)

 یرهبر

 صمصلحتیمجمعتشخ

قوه
 هیمجر

ئتیه
 رانیوز

 قوهمقننه

یهادستگاه
 ییاجرا

ویسازمانادار
 یاستخدام

وزارت
 اقتصاد

سازمانبرنامهو
 بودجه

 هییقوهقضا

یمجلسشورا
 یاسالم

مرکز
 هاپژوهش

یهاونیسیکم
 مجلس

 وانمحاسباتید

قیئتتطبیه
 مصوباتدولت

قانونیکلیهمراجع
یهادستگاه

کهازییاجرا
شمولقانون

تخارجیریمد
 اند.شده

حقوقویشورا
 دستمزد

توسعهیشورا
 تیریمد

خزانهکل
 کشور

سازمان
یحسابرس
 یعموم

کلیسازمانبازرس
 کشور

 یوانعدالتادارید

 یانقالبفرهنگیعالیشورا

 یاداریعالیشورا
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نومقرراتحاکمبرنظامجبرانخدمتیقوان

کدهبراسداس1197علیرغمدامنهشمولوسیدقانونمدیریتخدماتکشوریمصدوب

هدایدولتدی ها موسساتدولتی شرکتوزارتخانه(اینقانونمقررشدکلیه116ماده)

هاییکهشدمولقدانوندرمدوردموسساتونهادهایعمومیغیردولتیوکلیهدستگاه

هامستلزمذکریاتصریحناماستازقبیلشرکتملینفتایران سازمانگسترشوآن

امنهشمولاینقانونهایدولتیدردهاوبیمهنوسازیصنایدایران بانکمرکزی بانک

سالازاجرایاینقدانونشداهدتندوعوتك در19قرارگیرند لكنباگذشتنزدیکبه

هایانجدامم.نتایجبررسییکشورهستیجبرانخدمتدرگسترهبخشعمومیهانظام

نوعنظامجبدرانخددمتدربخدش40شدهنشانازآنداردکهدرحالحاضربیشاز

.ماستدولتیایرانحاک

المللیاصولعامجبرانخدمتبراساستجارببین

قمددلشدشیازطرودراینبخشاصولعامجبرانخدمتبرگرفتهازتجربیاتکشورها

وینشدكلکدهبدابررسدی(اسدتخراجشددهاسدت بدد1ای)شدكلوجهیتحلیلمقایسده

یاصدلیشدده محورهدارکشورهامنتشدریکهدربارهجبرانخدمتدرسایآثاریبندمقوله

سهقرارگرفتهاست.یمختلفموردمقایموردپرسشدرجبرانخدمتدرکشورها



 )تدوین از نویسندگان(ای نظام جبران خدمت مدل تحلیل مقایسه -1شکل 
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یتواندددرشناسدایالمللیاصولعامزیراستخراجگردیددکدهمدیازمطالعهتجارببین

هاینظامجبرانخدمتکشورمورداستفادهقرارگیرد:آسیب
 برقراریعدالتورفدتبعیض؛ -

 توجهبهساختارورژیمسیاسیکشوردرتعییننظامجبرانخدمت؛ -

 هایمبتنیبرعملكرد؛گیریازالگوهایبخشخصوصیوتوجهبهپرداختهرهب -

 عمومی؛هاازطریقانتشارایجادشفافیتدرپرداخت -

 اتخاذسازوکارهایمناسببرایجذبنیروهایمتخصص؛ -

حرکتبهسمتمالیاتبرمجمدوعدرآمددوحسدابواحددخزاندهبدهمنظدور -

 افزایشنظارتوشفافیت؛

)نسبتقیمتدیتبددیلبرابدریقددرتخریددبراسداسPPP توجهبهشاخص -

 قو بگیر؛هایمختلفحدرتعیینحقو گروهپیبهنرخارزبازاردیجی

 تعییننهادتخصصیدرزمینهجبرانخدمتکارکناندربخشدولتی؛ -

 تنوعدرسطحهرمنیرویانسانی)کارکنان مدیرانارشداجراییومقامات(؛ -

هایمختلفدرسطحعمودیتوجهبهتناسبمنطقیومعناداربینحقو گروه -

 وافقی؛

 هادربخشدولتی.پرداختایجادقواعدومعیارهایکنترلکننده -

هایافته

بامروریبرادبیاتجبرانخدمت تحلیلنهادهایرسمیوقوانینومقرراتمربوطبده

جبرانخدمتدربخشدولتیایران اصدولعدامجبدرانخددمتمسدتخرجازمقایسده

یگیدرنظرانوخبرگانبابهرهگیریازدیدگاهصاحبالمللیوهمچنینبهرهتجارببین

هایجبرانخدمتدربخشدولتدیایدراندردوازروشتحلیلتم مشكوتونارسایی

باشند.بندیوتحلیلمیایقابلدستهزاوزمینهسطحدرون

زاعواملدرون

هاعدمتامینحداقلمعیشتوتكافویپرداخت

مینحدداقلهایپرداختدرایرانباآنمواجهندعدمتاازجملهمشكوتیکهاک رنظام
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نیازهایمالیکارکناناست.اینامرسببشدهاستکهبسیاریازکارکنداندولدتبده

هایاجراییمشمولقانونمدیریتخددماتکشدوریکدارویژهکارکنانیکهدردستگاه

کننداساسامازتوانمالیکمدیبرخدوردارباشدندودرتدامینمعیشدتبدامشدكوتمی

شوندگانمعتقدند:زمصاحبهاساسیمواجهشوند.برخیا
فدهیهدادرانجداموظنومقررات امادولدتیالزمدرقوانیهاینیبشیرغمپیعل

کنند کهبعضداًنوبازنشستگاناستکوتاهیمییشتشاغلینمعیخودکهتأم
هایاداریتوسطکارمندانواستنكافآندانازوظدایفقدانونیسازتخلفزمینه
شود.نیزمی

مولدامنهش

یكیازمهمتریننكاتیکهدررابطهبانظامجبرانخدمتدرایرانمطرحاستموضدوع

باشد.اینامدردرتعیدینمحتدوایتقریبداًکلیدهمدوادقدانونتدأثیرآنمیدامنهشمول

هاوکارکناندولتکهبتواناحكامییكسدانایازدستگاهتعییندقیقجامعهمستقیمدارد.

ایبدرایدنکردازحساسیتواهمیتبسیاریبرخورداراست.مصاحبهشوندهبرایآنهاوضد

استکه:عقیده
هداییکدههایدولتدی)حتدیشدرکتتعمیمقانونمدیریتبهکارکنانشرکت

هایدولتدیعلیدرغمهاوبیمهشمولقانونبرآنهامستلزمذکرناماست( بانک
لیلعدمتوجهبهموضوعدامندهدحكمصریحقانونعموًسببشدهاستکهبه

هدایدولتدیمتوقدفشمولقانون دولتاجرایآنرادرموردکارکنانشرکت
هاازشمولقانونخارجشوند.سازدیااینكهبسیاریازآن

نتایجمطالعاتحكایتازآنداردکهعدمتعیدیندقیدقدامندهشدمولقدانوندرکندار

هایاجرایدی سدببشددهاسدتکدهدرحدالهضعفدرماهیتحقوقیبرخیازدستگا

نوعنظامپرداختدربخشدولتیایرانحاکمباشد.40حاضربیشاز

هامیزانپرداخت

تیریمشمولقدانونمددیهاهادردستگاهزانپرداختیهانشانازآنداردکهمیبررس

هدایدولتدی)حداکمیتی(غیرمشدمولقدانونوسدهبدابخدشیدرمقایخدماتکشدور

تناسدبدرایدنوکمتراسدتوعمدومتعدادلیهایغیردولتیبهنحوقابلتوجهبخش
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ریهادربخشدولتیبهنحویاسدتکدهنقدشوتدأثزمینهوجودندارد.میزانپرداخت

کندد.ازسدویدیگدریفانمدیایبهخوبیانسانیهاهیخودرادرحفظونگهداشتسرما

تدروارائدهافدزونییشدتر کدارآیبدهکداروتدوشبزانندهومشو ومحركافرادیبرانگ

نامدریداکندد.یننمدیکارکنانراتأمیکاریتزندگیفیستوکیترنتیفیخدماتباک

هدایدولتدیتددریججدذبدسدتگاهسببشدهاستکهنیروهایمتخصصوکارآمدبه

شدوندگانبیدان)حاکمیتی(غیرمشمولقانونیابخشغیردولتیشوند.یكیازمصاحبه

دارد:می
چنانچهنظامحقو ودستمزدقانونمدیریتدرمیدانرقابتازحریفدانخدود

لوبآنکلیهشلوندستگاهدولتوزندگیمردمعقببماندآثارمرئیولینامط
راتحتتأثیرقرارخواهدداد.

نقدانونبداآنمواجدهاسدتوعمدوًازیدکهدرحالحاضرنظامجبرانخدمتایامر

ست.ینهبرخوردارنینزمیرقابتدرایتالزمبرایظرف

عدالتدرپرداخت

عدالتدرپرداختبهکارکنداناسدت.ازیكیازاهدافاصلیهرنظامپرداختی برقراری

شحقو ساالنهکارکناندولدتینكههموارهافزایمنظرتساویدرونسازمانیبهجهتا

بدرعملكدردویمبتندیهدادرمسابقهبانرختدورمبازنددهبدودهاسدت عمدوًپرداخدت

کارکندانمدوردیزنددگیهداندهیهزیمحقو وتكافویترمیبرایقیتشویهاپرداخت

رایدتوانانتظارعدالتدرپرداختراداشدتزینصورتنمیردودرایگیاستفادهقرارم

ارنخواهندداشت.درهمدینرابطدهیعدالتدرپرداختدراختیبرایرانعموًابزاریمد

ایمعتقداست:شوندهمصاحبه
ایدم لکارانه پاداش مواردخاص....ازمحلدرآمداختصاصیوییهاپرداخت

کدهبداییهاشوددستگاهیهاباعشمنهیرهزینازمحلسایرمنابدوهمچنیسا
کنندنسدبتبدهخودمییانهیصاعتباراتهزیشتخصیاقدامبهافزایگریالب
افتنمدودهو....ایدنامدرموجدبیدریشتریبیایمزاییاجرایهاردستگاهیسا
گردد.یمیاعتمادملنرفتنیهاوازبدرپرداختیعدالتیب

خدارجیقدانونی مجوزهایقانونیهاازمنظرتساویبرونسازمانیبهجهتوجودحفره

اویددپرداخددتحقددو ومزایبددرایاختصاصددیازنظددامپرداخددت اسددتفادهازدرآمدددها
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بدهیتخدماتکشدوریریازدامنهشمولقانونمدییاجرایهانخروجدستگاهیهمچن

برخوردارند تحققعدالتدرپرداخدترابدایشتریبیتوانمال کهازییهاژهدستگاهیو

مواجهکردهاست.یجدیهاچالش

حداکثرحقوقومزایایقابلپرداخت

سددقفحقددو ثابددتویتخدددماتکشددوریری(قددانونمددد67براسدداستبصددرهمدداده)

هدایمسدتمرالعداده(برابرحداقلحقدو ثابدتوفدو 6)هایمستمرنبایدازالعادهفو 

ناعدمازیهشداغلیدزانحدداقلوحدداک رحقدو کلیدنتبصدرهمیاگرچهاتجاوزکند.

نیدیکندلكنصدرفاًدرمقدامتعیکارکنان مدیرانارشداجراییومقاماترامشخصم

یدیاجرایهادستگاهازیاریمستمراستوآنچهعموًدربسیایسقفحقو ثابتومزا

رمسدتمراسدتکدهیغیهدارمتعارفرافراهمکردهاستپرداختیغیهانهپرداختیزم

شوندگان:شوند.بهاعتقادیكیازمصاحبهیبعضاًبهصورتمستمر)ماهانه(پرداختم
مختلفرافراهمنمودهاسدتوییاجرایرهای(اینقانونمحلتفس67تبصرهماده)
باشدندخدودرادرکهدارایمقرراتخداصپرداخدتمدیییاجرایهااغلبدستگاه
کنند.یآناستنكافمینتبصرهقلمدادنكردهوازاجرایدامنهشمولا

قانونمدیریتخدماتکشوریبهعندوانقدانونمدادریلذاازجملهنقاطضعفاصل

ادریدنسقفپرداخدتحقدو ومزاییدرزمینهجبرانخدمتدربخشدولتی عدمتع

ومدواردمتعدددینابهامداتقدانونیدراسدت.ایدمختلفحقدو بگیهاهگروهیموردکل

ویتدرسداختارمدالیدرکنارعدمشدفافینعمومیشدنازدامنهشمولقوانیمست ن

سببشدهاسدتکدهموضدوعحقدو مقامداتوییاجرایهاازدستگاهیاریبسیحقوق

لشدود.درهمدینیرانتبددیایسائلبخشعمومنمیتریازچالشیكیبهیرانعالیمد

حالنتایجمطالعهتطبیقیومقایسهآنباوضعیتایراننشدانازآنداردکدهدرحدال

حاضرهیچگونهرابطهمنطقیومعناداریبینحقو کارکنانبامددیرانارشدداجرایدی

عدالتیوتبعیضهستیم.کشوروجودنداردودراینزمینهشاهدبی

ارزشیابیمشاغلستمسی

ریدکدهمشدتملبدرتعددادک ییهداطیادرمحدیپرداختحقو ومزایازیامتیهانظام

طواوضداعیادشدرایداروتفداوتزیادکارکنان تنوعمشداغلبسدیتزیها جمعسازمان
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یبندددرجدهیهاتبهنظامیستودرنهاینحومطلوبپاسخگونباشند بهیطکارمیمح

دریازیدامتیابیارزشدیهدانظدامیشود.تجداربحاصدلازاجدرایختممیبندرتبهای

دارد:ایبیانمیکند.مصاحبهشوندهیدمییهراتأیننظریسنواتگذشتهصحتا
لیهاوتبدتیفیهاوکتی مستلزمشناختمطلوبکمیازیامتیهااعمالنظام
هدادرننظدامیداباسدت ااز(قابدلاحتسدید)امتیاضدیریهداتیدآنهابدهکم
محدودویریگمیاد مراجدتصمینهچندانزیکوچکباتنوعشغلیهاسازمان

دارند.یشتریبیتاجرایقابلیصنعتیهاطیژهدرمحیوبه
هدا العدادهشغل شاغلوفدو یابیارزشیبرایتخدماتکشوریریفصلدهمقانونمد

وتیراتمسدتمرتشدكییدکردهاستکهباتوجهبهساختاروتغینیبشیراپیازهاییامت

نیجمطلدوبراتدأمیوتنوعمشداغلدربخدشعمدومیایدران نتداییاجرایهادستگاه

نخواهدساخت.

ایزمینهعوامل

 دردولتوپارلمانینظاماداریساختارهایتخصص

ژهبدرهدمزدنیدوفآنوبهیضعراتمكرردرساختارسازماناداریواستخدامیکشوروتییتغ

درسدازمانبرنامدهوبودجدهیدولتدیهدابنگاهیکنندهبربودجهومجامدعمومساختارنظارت

ژهدرحدوزهیدوهدایغیرمتعدارفبدهلحادشدنمسائلمربوطبدهپرداخدتیازدالیكیکشور

ایدرانیدلدتوزیهیهدابنامهیازمواردتصویاست.دربرخیدولتیهامهیهاوبها بانکشرکت

امندایهدالدتی هی شوراها مجدامدعمدومیعالیهمانندشوراهایرمراجددولتیمصوباتسا

شوندگانبراینعقیدهاستکه:موجببروزمشكلشدهاست.یكیازمصاحبه
 سدازمانیواسدتخدامیمانندسازماناداریدرصورتعملكردمناسبمراجع

 یدیودارایحقو ودستمزد وزارتاموراقتصادیر شورابرنامهوبودجهکشو
رانوعملكردمناسبیلتوزی هیبازرسیهیاتتطبیقمصوباتدولت واحدها

افت.ییتکاهشمینوضعیناًاحتمالبروزایقیها یحسابیذ
هاحكایتازآنداردکهاک رمصاحبهشدوندگانبدرایدنموضدوعتحلیلنتایجمصاحبه

گاندههایمتولیجبرانخدمتدرکشوردرسطحقدوایسدهاتفا نظردارندکهسازمان

برنددکدهدردربسیاریازمواردازضعفدرساختارهایقانونی مالیومدیریتیرنجمی

اند.شدولتیایرانتاثیرگذاربودهتشدیدنابسامانیحقو دربخ
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نظارتوشفافیتدراطالعات

یاعمدالنظدارتبدرعملكدردمدالیکسازوکارکارآمدبرایکشورفاقدینظارتینهادها

یهدارانوکارکناندسدتگاهیابهمدیحقو ومزانهپرداختیدرزمییاجرایهادستگاه

وجوددارد هستندوکماکدانیتمالیشفافکهدررابطهباییهمانندسازوکارهاییاجرا

ویكدیهابهصدورتالكترونکنند.عدمنظارتیعملمیسنتیهایریگقگزارشیازطر

قصدورتنپدذیرد.علیدرغموجدودیدهابهصورتدقكپارچهسببشدهاستکهنظارتی

 لكدناید(قانونبرنامهششمتوسعهمبنیبراستقرارسامانهثبتحقدو ومزا92ماده)

ازینسامانهراندارنددوبرخدیحسابانانگیزهکافیبرایثبتاطوعاتدرایمدیرانوذ

اندواطوعاتمربوطبهکارکندانخدودرادرنمهمتاکنونسرباززدهیزازایهاندستگاه

 ی سدازوکارنظدارتیدیاجرایهداندردروندسدتگاهیدهند.همچنینسامانهقرارنمیا

اندکه:شوندگانبراینعقیدهبرخیمصاحبهفاست.یضع
قعمدلیدفخودبهطدوردقیبهوظاییاجرایهاحساباندستگاهینوذیمسلول

یهداازدسدتگاهیخدارجازقدانوندربعضدیهداکنندولذاشاهدپرداختینم
یزیدگرنقانونیحسابوجودندارد ایهمکهذییهام.دردستگاهیهستییاجرا

نموددارد.یشتریبهمقدارب
هایغیرمسدتمرنپرداختیوهمچنیکلکشوردرخصوصکارکنانقراردادیدارخزانه

هایاجراییکهعمدتامبخشقابدلتدوجهیازحقدو وکارکنانرسمیوپیمانیدستگاه

اازمحدلیدهداونهیرهزیلپرداختازمحلسایشودبهدلمزایایکارکنانراشاملمی

ییهداندرمدورددسدتگاهینددارد.همچندیقوشفافیو...اطوعاتدقیدرآمداختصاص

هایدولتدی ونهادهداینظدامی انتظدامیوامنیتدیکدههاوبیمهها بانکنظیرشرکت

ها آمارندستگاهیبهاطوعاتایلعدمدسترسیستندبهدلینیینامهاجراوهیمشمولش

یالزمبدراییدازتواندایدکشورنیزآنگونهکهباوجودندارد.نظاممالیاتییقوشفافیدق

هداافرادوازسویدیگرکمکبهشفافیتدرپرداخدتیایتدرحقو ومزایکنترلکم

یگردرآمدهالیتواندعاملتعدیکارآمدمیاتیکنظاممالیکهیست.درحالیبرخوردارن

کشورباشد.یرمتعارفوایجادشفافیتدربخشعمومیغ
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قانونگذارینظام

انقدوبیعدالی شورایاسومیبرمجلسشورارانعووهیایاسومیدرساختارجمهور

مدوارداقددامیدرحوزهفرهنگرابرعهدهدارددربرخدیگذارفهقاعدهیکهوظیفرهنگ

سببشدهاستکهتعدادینامریکند.چنیکشورمیدرحوزهنظاماداریبهقانونگذار

ناسدتخدامیگسدترشیابدد.درهمدینحدالیمست ناشدهازقدوانییاجرایهادستگاه

دارد:ایبیانمیمصاحبهشونده
دررابطهیدایاسومیسهمجلسشورایاترئیوهکارودستورگذاریهیروندش
هداوهاولوایحباموضوعاداریواستخدامیبهنحویاستکهایدنطدرحطرح

سددیوناجتمدداعیواگددذارشددودوایددنهدداییغیددرازکمیلددوایحبددهکمیسددیون
هدایهابدوننگاهجامدوتخصصدیبدهمقولدهنظداماداریدسدتگاهکمیسیون

اجراییراازدامنهشمولقوانینعمومیخارجنمایند.
هداییکدهازشدمولقدوانینهاحكایتازآنداردکهتقریبامتمدامدسدتگاهنتایجبررسی

اندددرکمیسدیونیغیدرازکشوریخدارجشددهعمومیازجملهقانونمدیریتخدمات

اند.گیریقرارگرفتهکمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسومیموردتصمیم

ریزینظامبودجه

نكهدولتسداالنهچدهیراینسؤاالتنظیتریکشوربهاصلیدرحالحاضربودجهسنوات

کندد پاسدخیندهمدیهزایدهدیصمیکارکنانتخصیایزاناعتباربابتحقو ومزایم

دهد.اعتباراتمربوطبهنهادهایامنیتی نظامیوانتظامیتحتعندوانسدایردرجینم

یدیاجرایهداازدستگاهیگرددکهاطوعدقیقیازمیزانآندردسترسنیست.برخمی

ایدپرداختحقو ومزایازمواردبرایاریبرخوردارندکهدربسیاختصاصیازدرآمدها

داردکه:کنند.یكیازمصاحبهشوندگانبیانمیینهمیهزیرفاهیهااشوکمکوپاد
اسدت.یرقدانونیغیهدادرپرداخدتیگریبتدیخارجازشمولمصیهابودجه
بدرآنیقدیردونظارتدقیگیزبعضاًمورددستبردقرارمینیعمرانیهابودجه

شود.یاعمالنم
هاوموسساتانتفاعیوابسدتهبدهها بانکاعتباراتمربوطبهحقو ومزایایکارکنانشرکت

گدرددواعتبداراتمربدوطبدهحقدو کارکندانومددیراندولت دربودجهسنواتیدرجنمی

برخیازموسساتونهادهایعمومیغیردولتینیزازشفافیتالزمبرخوردارنیست.
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شایستگینظاممدیریتعملكردو

هایجبدرانخددمتهایاصلیوتاثیرگذاربرنظامنظاممدیریتعملكردازجملهمولفه

تواندبهعنوانابزاریکارآمددربرقراریعدالتوپرداخدتمبتندیشودکهمیتلقیمی

 شوندگانمعتقداست:برشایستگیمورداستفادهقرارگیرد.یكیازمصاحبه

نخصوصیونظارتسازماندراییاجراهایدستگاهعملكردیابیضعفدرارز
هدایهایمبتنیبرعملكرددردستگاهسببشدهاستکهکمترشاهدپرداخت

 دولتیباشیم.

قانونمددیریتخددماتکشدورییسالازاجرا19کبهیرغمگذشتنزدیمتاسفانهعل

دموضوعفصدلنهطراحینظاممدیریتعملكریدرزمیشاهدآنهستیمکههنوزاقدام

سدنجشویبدرایرفتهاستوعموًنظاممددونوجدامعییازدهماینقانونصورتنپذ

هااقدامکهخوددستگاهیوجودنداردمگردرمواردییاجرایهاعملكرددستگاهیابیارز

هدایباشند.چنینامریسببشدهاستکدهعمدومپرداخدتننظامکردهیایبهطراح

ایوخارجازقواعدموردنظرقانونگذاروبدونتوجدههصورتسلیقهمبتنیبرعملكردب

بهشایستگیافرادصورتپذیرد.

حاکمیتقانون

هدایاجرایدیبدهویدژهسنواتگذشتهنهادهاینظارتینشانازآنداردکهدسدتگاهگزارش

انددچنددانپایبنددیبدهقدوانینوهاییکهازشمولقوانینعمومیمسدت نیشددهدستگاه

هدایخدارجازقاعددهبدهمددیرانومقرراتنداشتهوتحتعناوینمختلفاقدامبهپرداخت

دهایناظرنیزازابزارالزمبدرایرصددومواجدهقدانونیبداایدناندونهاکارکنانخودداشته

(قدانون65نقشکلیدیشورایحقو ودسدتمزدموضدوعمداده)اند.مسللهبرخوردارنبوده

رغمیدعلوشدودنمدیگرفتدهیجددیدیاجرایهدادستگاهیسومدیریتخدماتکشوریاز

یهداگداهدسدتگاهچیهدامدا ایدنشدوراقبالدررابطهباتكالیفخوددرهادستگاهاستنكاف

ایمعتقداست:مصاحبهشوندهاند.نمسللهنشانندادهیبهایواکنشینظارت
ساختارشورابرایانجامتكالیفقانونیآنمناسبنیستونهادراهبریکنندده
وتمشیتکنندهنظامومدیریتحقو ودستمزدبخشعمومیبایدمقتددرتر 

وغدامض11االبعادوچندوجهیعدتربرایادارهیکامرک یرساختمندترومست
همچونحقو ودستمزدباشد.
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نیزدرسازماناداریواسدتخدامیکشدوریحقو ودستمزدرگذارشورایتأثبالقوهنقش

ازیزبدهسدادگیدنیدیاجرایهاسببشدهکهدستگاهامرنیواموردتاکیدقرارنگرفته

اریددراختیزانکدهمندابدمدالیدبههرموعبورکنندآوروالتزامینحكمقانونیکنارا

کنند.مواجرایزتنظینامهمناسبپرداختآنراننییداشتهباشند آ

گیریوبحثنتیجه

هایجبرانخدمتدربخشدولتدیایدرانبداتكیدهبدرقرائدتدراینتحقیق نارسایی

نظریهنهادیمدوردبررسدییخیتار-یاسهیامقو ییاستقرا-یفیتوصقانونی –رسمی

گیدریازروشدگاهخبرگانکهبابهدرهیودیقیها مطالعاتتطبافتهیجیقرارگرفت.نتا

تحلیلمضمونانجامشدهاست نشدانازآنداردکدهنظدامجبدرانخددمتدربخدش

مواجهاستکهضرورتاصوحایدننظدامودرعدینیمتعددیهارانباچالشیایدولت

هاونهادهایموثربدرایدننظدامراحالاتخاذراهكارهایمناسببرایاصوحسایرنظام

کند.میایجاب

نوعنظامپرداخدتدربخدشدولتدی40دهدکهبیشازنتایجاینتحقیقنشانمی

هدایاجرایدیکشدور؛وجدوداهایرانوجوددارد:ضعفدرماهیتحقوقیبرخیازدسدتگ

مجوزهایپرداختدرسایرقوانینکشور؛عدمضمانتاجراهدایمناسدبوکارآمد؛عددم

هایاجرایدیدرزمیندهوجودقواعد ضوابطومعیارهایکنترلکنندهرفتارمالیدستگاه

هایالزمرابدرایسدوءاسدتفادهزگاهیهاکهگرحقو ومزایا؛عدمتعیینسقفپرداختی

بگیدر؛هایمختلفحقدو متخلفانفراهمکردهاست؛عدمتناسبوتوازندرحقو گروه

هایحاکمبرقانونمدیریتخدماتکشوریبهعندوانقدانونمدادر نظیرانتخدابضعف

روشامتیازیکهمناسبجامعهکوچكیازکارکناناست؛اجراینامناسبقدانون؛عددم

بیندیعدمتوجهبهحداقلمعیشتکارکنان؛پدیشهایاجرایی؛رعایتاقتضائاتدستگاه

عناصرحقوقیغیرمتعارفبرایتعیینحقو ومزایایمدیرانارشداجراییوبدهویدژه

الترجمده سدختیکدار کار حدقمقاماتعالیرتبهکشور)بهعنوانم الپرداختاضافه

ایدربسدیارییسلیقهنوبتکاری(؛زمینهالزمرابرایعدماجرایقانونویابرخوردها

هایاجراییکشورفراهمنمودهاست.ازدستگاه

هدایبخدشایدرپرداخدتهمچنیننتایجاینتحقیقنشانازتاثیرعوامدلزمینده
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هداوهدا باندکدولتیدارد:عدمشفافیتدراعتباراتمربوطبهحقو ومزایایشدرکت

دولتددی؛اسددتفادهازدرآمدددهایهددایدولتددیوموسسدداتونهادهددایعمددومیغیربیمده

ها؛ضدعفاختصاصیبرایپرداختحقو ومزایا؛ضعفدرنظارتوشفافیتدرپرداخت

هایمدیریتعملكرد؛ضعفدرنظامشایستگی؛ضدعفدرسداختارهایقدانونی درنظام

گیدریوضدعفدرحاکمیدتمالیومدیریتینهادهایمتولیامر؛تعددمراجددتصدمیم

هدایدادشددوجبدرانایازآندیگرعواملیاستکهتحتعنوانعواملزمینهقانون از

خدمتدربخشدولتیایدرانرامتداثرازخدودسداختهاسدت.درهمدینحدالعوامدل

محیطیدیگرینظیرنظامسیاسیکشورازطریقتحمیلنظردرانتخدابمددیرانیکده

هایموردنظربرخوردارنباشدند؛هایالزمدرزمینهممكناستازصوحیتوشایستگی

نظاماقتصادیناکارآمدازطریقتحمیلفشارتدورمبدرمعیشدتکارکندانوعددمتدوان

هایفرهنگدیهایجبرانخدمتدرحفظتعادلقدرتخریدکارکنانوزیرساختنظام

جامعهایرانکهدربرخیمواردبرمدارموحظهواغماض دلسوزیوگذشت خدویشو

پوشیکاری چشمتواندزمینهاهمالوفاصلهقدرتشكلگرفتهاستومی19رستیقومپ

آورد بدهایرافدراهمهایخارجازشایسدتگیوسدلیقهپوشیازخطاهاوپرداختچشم

اهدممشدكوت9هایجبرانخدمتدرکشوراثرگذارند.شكلطورغیرمستقیمبرنظام

 .بهتصویرکشیدهاستتیایرانرافعلینظامجبرانخدمتدربخشدول

تدوانهایینیزمواجهگردیدکهازجملهمدیاینتحقیقدرفرایندانجامبامحدودیت

نظدامجبدرانیرسدمیهداهیدبهاسنادومداركمدرتبطبدارویدسترسبهدشواریدر

کشورموردمطالعهاشدارهکدرد.9هایمعتبردرودادهخدمتکارکناندرسایرکشورها

توانبهمشدكوتمربدوطبدهانجداممصداحبهبداهایاینتحقیقمیدودیتازدیگرمح

هدایاجرایدیدرانجدامخبرگاناجرایینظیرعدمهمكداریمددیرانبرخدیازدسدتگاه

هدابدهجهدتداربودنآنمصاحبه موحظهدرپاسخگوییبهبرخیازسلواالتوجهت

یرمصاحبه مشدغلهزیدادمصداحبههایذیربط انحرافدرمسمسلولیتافراددرسازمان

شوندگاندربرخیازمواردکهبعضامزمانکافیرادراختیارمحقققدرارندادندد اشداره

کرد.
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Abstract 

This article aimed at examining the deficiencies of 

compensation system in Iran’s Public Sector. The main question 

is: “what deficiencies the Iranian Public Sector compensation 

system are facing?” To answer this question, we began an 

exploratory studies including; the review of the literature, the 

analysis of archival data on formal governmental institutions, as 

well as the laws and regulations followed by a comparison of 

practices in several countries. In this qualitative cross-sectional 

study, data was collected through field observation, the 

government documents and archive materials and semi-

structured interviews. To proceed this pathological study, we 

selected interviewees from Iranian political and administrative 

experts who were selected based on a purposive and snowball 

sampling approach. A thematic analysis was used for 

interpretation of interviews.  The study results indicate that the 

compensation system of Iran’s Public Sector, in addition to 

structural deficiencies, suffer from a number of Contextual 

factors; unclear budgeting system, inadequate taxation system, 

weak performance management system, demerit system, 

multiple paralleled decision-making authorities, weak 

transparency and monitoring, a deformed diversification of 

compensation orderliness, weakness in managerial, financial 

and legal structures of governmental agencies and weak legal 

nature of certain executive agencies. 

  

Keywords: Deficiency of compensation, compensation system, 

governmental institutions, contextual factors, Civil Service Act, 

thematic analysis.  

 


